
... vi skal ud og sove på gulve, telte, nogle i shelter og andre 
måske i biuark eller i en hængekøje hvis du har en..!

Invitation til ”Gruppetur”
med vikinge-tema

så tip-oldefars vikingetøj skal findes frem...

Fredag den 2/10 til søndag den 4/10 (se tider nedenfor)
På Spejdergården, Hjedsbækvej 7, Støvring.

For at have bedst overblik til turen, så er der tilmelding ”til tiden” ...
Dette er iforhold til indkøb, aktivitet, sovesteder og Covid19.

Hele weekenden vil der være aktiviteter på tværs af grenene.

(Familiespejd - 3-6 år - mødes den 18/10 kl. 10.00 istedet)

Mikro - 0+1 klasse - lørdag d. 3/10 kl 9.00- 19.30 (145kr) 

Mini - 2+3 klasse - lørdag d 3/10 kl. 9.00 til søndag d. 4/10 kl. 9.00 
(145kr) sover inde, på gulv

Junior - 4-6 klasse - fredag d. 2/10 17.30 til søndag d. 4/10 kl. 11.00 
(175kr) sover ude - Junior får oplyst et hemmeligt startsted senere...

Trop - 7-9 klasse - fredag d. 2/10 18.30 til søndag d. 4/10 kl. 11.00
(175kr) sover i nok telt/shelter

Vigtigt !!! Skal man ikke overnatte lørdag eller skal man hjem før tid, 
så er der afhentning enten kl 14.30, 17.30 eller 19.30.

Vi vil meget gerne have hjælp til frokost lørdag ca 11.00-13.00, 
aftensmad lørdag ca 16.00-18.00, samt rengøring søndag kl. 10.00-10.45. 

Skulle nogle tænkte ”jeg hjælper da spejderne hele lørdag” med maden, en ekstra hånd 
med frugt/kage og rengøring af toilet løbende - vil det være ekstra fedt. Tak.

På turen skal du medbringe både ude/inde udrustning, men mest tøj til at være ude, 
indesko, lommelygte, dit bedste festtøj til det store vikingelejrbål, godt humør, 

en sovebamse og udstyr til at sove inde/ude. Der kommer pakkeliste op senere.
ALLE der overnatter skal medbringe liggeunderlag - ikke foldemadres! 

Der må ikke medbringes slik, snolder, chips, chokokiks, sodavand mm

Tilmelding til turen, forældrehjælp/madhold og boller/kage sker samtidig 
med betaling på vores hjemmeside www.9530spejder.dk 

Gå ind på arrangement i medlemsservice og foretag tilmelding/betaling

Tilmelding/betalingsfrist lukker torsdag 
d. 24/9 kl. 22.00.

De bedste spejder hilsner
Ledere og hjælpere


